
15.Jezdecké hry v Hipocentru Psychiatrické nemocnice Kosmonosy 
aneb letos jedeme do sladké Francie

Letošní, již 15. ročník  tradičních Jezdeckých her, se nesl ve znamení sladké a voňavé 
Francie, šarmantních francouzských dam a zmatených četníků ze Saint Tropéz.

Hry jako již tradičně zahájila prim. MUDr. Veronika Kotková spolu s Martinem Macounem, 
místostarostou Kosmonos  a PhDr. Petrou Černou Rynešovou, odbornou garantkou Hipocentra 
PNK.

Letošní ročník byl tak trochu sváteční, protože 15 let Hipocentra PNK stojí za připomenutí a
malou oslavu. A tak se postupně plocha jízdárny zaplnila koňmi, terapeuty a všemi co mají či měli s
Hipocentrem něco společného. Děkovalo se, vzpomínalo i na ty, kteří už mezi námi bohužel nejsou 
a každý dostal krásnou voňavou kytičku, kterou pro všechny uvázala Bára Dlasková ze zahradnictví
PNK.

Po této slavnostní chvilce  na plochu jízdárny vjely šarmantní francouzské dámy v 
červených baretech a na hudbu francouzské zpěvačky a  šansoniérky Zaz zajely překrásnou úvodní 
čtverylku.

Po čtverylce byl dán prostor prvním soutěžím a to ve vodění poníků v překážkové dráze a v 
soutěži zručnosti, kdy pacient na koni sedí , je veden terapeutem a v závodní dráze plní různé úkoly 
( házení míčků, převážení panenky atd.) . Obou soutěží se účastnili pacienti z odd. A13,B3, K22, 
S10, S11, S8, S9, A12 a A14. 
Soutěž ve vodění poníků vyhrála pacientka z odd. B3, soutěž v jízdě s terapeutem vyhrál pacient z 
odd. A12.

A co by to bylo za Jezdecké hry, kdyby se nekonalo překvapení. A tak se letos  na našich 
hrách objevili četník a četnice za Saint Tropéz, doprovázeni malými turistkami s poníky Elfem a 
Terezkou a  francouzským farmářem, který do jejich vystoupení vnesl pořádný zmatek. Vystoupení 
zmateného četníka a jeho půvabné kolegyně mělo velký úspěch a stalo se dalším skvělým číslem 
letošních her.

A pak již dostaly prostor další soutěže ve kterých nejdříve závodili soutěžící, kteří vodili 
velké koně v překážkové dráze. Této disciplíny se účastnili pacienti z odd. A14,A16, K20, S7, S8 a 
zvítězila v ní pacientka z odd. K20.
Další soutěží byla soutěž ve vodění ve dvojici, kdy jeden z dvojice koně vede a druhý na něm sedí a
v druhém kole se role vymění. Tato soutěž měla pouze 3 dvojice a to z odd. K20, S8 a B1. Vítězství 
si odnesla dvojice z odd. K20.
Poslední soutěží a vrcholem her byla  jako každý rok soutěž v samostatné jízdě. Tato soutěž je vždy 
velmi prestižní a napínavá až do konce. Závodníci byli z oddělení A16,B1, K20, S7 a S9. Fanoušci  
podporovali své závodníky a ti se snažili ze všech sil. Nakonec po tuhém boji zvítězil pacient z odd.
S9.

Letošní hry byly o trochu víc slavnostní a navzdory velkému horku, krásné a vydařené. 
Divácká kulisa byla početná, závodníci závodili čestně a sportovně a koně si po hrách budou užívat 
měsíc zasloužených prázdnin. 

Na závěr poděkování, které nám do Hipocentra po hrách přišlo a které ukazuje,jak moc se 
letošní hry povedly :
„Ahoj ,
vyřiď prosím velké poděkování všem, kdo se zasloužil o organizování Jezdeckých her .
Naše pacientky byly nadšené a ještě teď se chlubí diplomy. Moc děkujeme :-)“

Za celý tým Hipocentra PNK Kamila Petrová


